DI’s PENSIONISTFORENING
Formand: Helle Søderberg
Næstformand: Jens Neuert-Knudsen
Kasserer: Bjarne Rasmussen
Bestyrelsesmedlemmer: Niels Overgaard og Lone Annette Hansen
Sekretær: Jette Dipo, Støden 3, 2 lejl. 521, 4000 Roskilde
Tlf.: 3026 1947 – E-mail: jettedipo@hotmail.com
Hjemmeside: http://www.di-pensionist.dk/

Referat af
DI’s Pensionistforenings ordinære generalforsamling
24. april 2018 kl. 16.30 i
DI, Rådhuspladsen, København
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning for det forløbne år
Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år
Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen
Fastsættelse af kontingent for det følgende år
Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2
suppleanter
7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen holdt fagleder for Partnerchips i DI Peter Bøgh Hansen et
foredrag om sin tid som ”Vor mand i Kina” samt et bud på Kinas globale rolle nu og
fremover.
Ad 1.

Valg af dirigent
Formanden Helle Søderberg bød medlemmerne velkommen til
generalforsamlingen og foreslog, at Hans Erik Jørgensen blev valgt til
dirigent, hvilket skete enstemmigt.
Ifølge vedtægternes §4, stk.2, skal den ordinære generalforsamling
afholdes hvert år i perioden 1. april til 30. juni. Denne betingelse er
opfyldt.
I henhold til vedtægterne skal den ordinære generalforsamling indkaldes
med 3 ugers varsel. Indkaldelsen er udsendt 23. marts 2018. Herefter
konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.
Dirigenten konstaterede herefter, at den udsendte dagsorden i henhold til
vedtægternes §4, stk.3 indeholder punkter som nævnt.

Eventuelle forslag fra medlemmerne skulle være bestyrelsen i hænde
senest 10. april jf. vedtægternes §4, stk.4. Der var ikke indkommet
foreslag fra medlemmerne eller bestyrelsen til behandling under
dagsordenens pkt. 4.
Ad 2.

Beretning for det forløbne år
Formanden aflagde følgende beretning:
Siden sidste generalforsamling, der fandt sted 24. april 2017 med 48
deltagere, har foreningen planlagt 5 arrangementer og gennemført 4, alle
med tilfredsstillende medlemstilslutning. Når der er forskel på planlagte
og gennemførte arrangementer, skyldes det, at vi i maj måned desværre
måtte aflyse den planlagte sommerudflugt til Thorsvang Samlermuseum
på Møn pga. for ringe deltagerantal. Vi var kede af måtte aflyse og skuffe
de medlemmer, der havde tilmeldt sig, men så ingen anden udvej.
I september nærmere bestemt 5. september 2017 var der arrangeret en
udflugt til Helsingør, hvor vi mødtes ved Karmeliterklosteret, der er
grundlagt i 1430. Her fik vi en både informativ, interessant og ikke
mindst underholdende rundvisning af en meget vidende og veloplagt
guide. Herefter spadserede vi ned til havnen og blev vist rundt oppe og
nede på damp-isbryderen S/S Bjørn fra 1908. Frokosten blev indtaget hos
Madam Sprunk. Der deltog 26 medlemmer i dette arrangement.
Den 5. november 2017 var der arrangeret besøg med rundvisning på
Carlsberg, hvor vi virkelig kom rundt på området og hørte om både det
gamle og det nye Carlsberg og samtidig kunne se, hvor langt fremme
nybyggeriet var kommet. Vejret var bestemt ikke med os, men med
paraplyer og fornuftigt fodtøj gik det alligevel. Efter rundvisningen spiste
vi frokost i restauranten. 26 medlemmer deltog.
Foreningens julefrokost blev afholdt 5. december 2017 i ”Hansens Gamle
Familiehave” på Pile Allé, hvor vi i hyggelige omgivelser fik serveret
frokost med lækre hjemmelavede retter. Der deltog 38 medlemmer i
julefrokosten.
Efter nytår gik årets første arrangement den 12. marts til Nordisk Film i
Valby, hvor vi fik en rundvisning med hovedvægten lagt på den nye
udstilling om Olsen Banden. Vores guider var meget vidende og fortalte
inspirerende om filmene og de mange fif og tricks, der var anvendt i
forbindelse med optagelserne: noget af det var ren Georg Gearløs!!

Bagefter gik vi den korte tur til Restaurant Avanti, hvor vi fik serveret en
tidstypisk frokost: rejecocktail og kalvefilet: ren 70’er. Der deltog 35
medlemmer.
Foreningens kontakter i DI Foreningen har en Samarbejdsaftale med DI,
som bliver fornyet hvert år. DI har været så venlig at yde et tilskud på kr.
33.900 til foreningens arbejde med at samle foreningens medlemmer til
kulturelle oplevelser og samvær. Det er vi meget glade for og siger mange
tak for. Det er en stor hjælp i vores bestræbelser for at give vores
medlemmer nogle gode oplevelser.
Generalforsamlingen godkendte Beretningen.
Medlemsstatus:
Generalforsamlingen har pt. 108 medlemmer
Nye medlemmer: Else Chu, Vibeke Lund og Else B. Hansen
Udmeldelser: Mogens Krogsgaard, Verner Seibæk, Tenna Agergaard
Andersen, Jane Hedegaard, Liselotte Angelstoft og Hanne Legernes
Dødsfald: Desværre har vi haft 2 dødsfald i foreningen – 17. juli 2017
døde Jørgen Sehested Hansen og 14. februar 2018 døde John
Zimmermann.
Ad 3.

Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år
Kasserer Bjarne Rasmussen gennemgik årsrapport 2017, som var
underskrevet af Peter Willum Jensen (underdirektør i DI) samt Sonja
Erntsen (Seniorchefkonsulent i DI).
Årsrapporten blev fremsendt 17. april sammen med den endelige
dagsorden til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen godkendte Årsrapporten.

Ad 4.

Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen
Der var ingen forslag.

Ad. 5.

Fastsættelse af kontingent for det følgende år
Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent uændret fastsættes til
300 kr., som generalforsamlingen vedtog.

Ad 6.

Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2
suppleanter
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse
bestod af:
 Formand Helle Søderberg
 Næstformand Jens Neuert-Knudsen








Kasserer Bjarne Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Niels Overgaard
Bestyrelsesmedlem Lone Annette Hansen
Sekretær Jette Dipo
Suppleant Evy Ernsø
Suppleant Niels Peter Ravn Eriksen

Som alle var villige til genvalg og blev genvalgt af generalforsamlingen,
Ad. 7.

Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende
 Kritisk revisor Kurt Vintov – villig til genvalg
 Revisorsuppleant Jørgen Brodam –ønskede ikke genvalg
Lola Werner indtrådte som revisorsuppleant – godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 8.

Eventuelt
Grete Tømming informerede om, at der er arrangeret en golfturnering den
3. september 2018 på Skjoldenæsholm, og hun opfordrede medlemmerne
til at gå ind på foreningens hjemmeside http://www.di-pensionist.dk
Også stor tak til vor webmaster Ole Bastue Jacobsen, som lægger et stort
arbejde i at vedligeholde hjemmesiden, skal lyde fra forening/bestyrelse,
fremført af formand Helle Søderberg.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingens dagsorden var
udtømt, hvorefter han hævede generalforsamlingen, takkede for god ro og
orden og overdrog ordet til formanden Helle Søderberg, som takkede
dirigenten for en vel ledet generalforsamling.
Dato:

___________________

_________________

Hans Erik Jørgensen (dirigent)

Jette Dipo (sekretær)

Efter generalforsamlingen holdt fagleder for Partnerchips i DI Peter Bøgh Hansen et foredrag om
sin tid som ”Vor mand i Kina” samt et bud på Kinas globale rolle nu og fremover. Peter har siden
etableringen af kontoret i 2003 boet 14 år i Kina og er kinesisk gift. Han har varetaget emner som
markedsanalyse/interessevaretagelse/rådgivning mhp eksportfremme. Peter berørte temaer som
økonomi – er den bæredygtig – har Kina toppet, vækstrate nedadgående – hvad skyldes
opbremsningen – Kina vil være den største. Et utrolig veltalende, entusiastisk og erfaringsrigt
menneske, som tryllebandt forsamlingen.

